
االحد
10  يناير 2010

8
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

افتتح العميد املس����اعد لشؤون الطلبة في جامعة الكويت 
د.علي النامي معرض التصوير الفوتوغرافي اخلاص بطلبة 
كلية العلوم االجتماعية. وقال د.النامي في تصريح ل� »كونا« 
ان العمادة ممثلة في ادارة األنشطة الثقافية والفنية حترص 
على دعم األنش����طة وإقامة املعارض الت����ي حتتضن إبداعات 
الطلبة في جامعة الكويت وإظهار مواهبهم املختلفة للمجتمع. 
وأضاف ان معرض التصوير الفوتوغرافي هو احد املعارض 

التي تنظمها العمادة بهدف دعم قدرات الطلبة اإلبداعية وتنمية 
مواهبهم عن طريق تشجيعهم على املشاركة في املعارض التي 

تهدف الى حتقيق طموحهم.
من جانبه، قال رئيس قس����م الفنون التشكيلية واملسرح 
واملوس����يقى في جامعة الكويت إبراهيم حبيب  ل� »كونا« ان 
املعرض من املعارض املميزة التي حتتوي على الكثير من االعمال 

اإلبداعية للطلبة حيث يضم 90 صورة فوتوغرافية.

معرض للتصوير الفوتوغرافي لطلبة »العلوم االجتماعية«

القائمة اختتمت أنشطتها للعام 2009

أكد أن هناك تحركًا لمقابلة المدير لحل المشكلة

الخيال: مادة الـ  a ـ mst 121 أصبحت هاجسًا مرعبًا 
لرسوب  أكثر من 70% من طلبة الجامعة المفتوحة

 آالء خليفة
هاجم املتحدث الرس����مي للمجلس الطالبي باجلامعة 
العربية املفتوحة بدر اخليال قسم برنامج تقنية املعلومات 
واحلوسبة باجلامعة العربية املفتوحة فرع الكويت في مادة 
الرياضيات mst 121 � a في طريقة التعامل التعسفية ألكثر من 
120 طالبا وطالبة يدرسون تلك املادة التخصصية، خصوصا 
ان مسؤول هذه املادة بات ينفذ برنامج تلك املادة مبزاجية 
كونه مسؤوال عن ايصال املعلومة العلمية في احملاضرات 
من جهة والظلم في توزيع الدرجات للواجبات واالختبارات 
الفصلية من جهة اخرى، ما عزز نسبة الرسوب ألكثر من 
70% للطلبة والطالبات، مع العلم ان نظام التسجيل السابق 
لقبول الطلبة والطالبات ونظام تسجيل الشعب في تلك 

املادة لم يراع حملة الشهادات االدبية نتيجة لسياسته التي 
تغي����رت وصارت فقط لطلبة العلمي، مما كان من االجدى 
استثناء هذه املادة من الصعوبة العلمية وطريقة توزيع 
الدرجات، خصوصا اثناء الفصل الدراس����ي من اجل انقاذ 
الطالب ليتسنى لهم التخرج فضال عن إدارة اجلامعة التي 
لديها مشكالت سابقة في تلك املادة من خالل اعضاء هيئة 

التدريس السابقة.
ولفت اخليال الى سعي مسؤول املادة اجلديدة للتضييق 
على الطالب من خالل خفض الدرجات بالواجبات من اجل 
الضغط عليهم وسحب املادة وتسجيلها من جديد مستقبال، 
ما أس����اء للطالب الذين لديهم مسؤوليات اخرى لدراسة 
املواد االخرى وظروف خاصة تستدعي وقوف القسم وادارة 

اجلامعة مع ابنائها الطلبة من اجل اس����تكمال حتصيلهم 
العلمي بنظام اكثر موضوعية بعيدا عن سياسة التعسف 

التي ميارسها بعض من اعضاء هيئة التدريس.
وطال����ب اخليال ادارة اجلامع����ة بإنقاذ ما ميكن إنقاذه 
ومراعاة الطالب في فترة االختبارات النهائية بإعادة النظر 
فيتقييم توزيع الدرجات الذي ظلم اكثر من 70% من الطالب، 
مما دفع البعض الى التوجه الى املعاهد التجارية والدروس 
اخلصوصية من اجل استكمال حتصيلهم العلمي في تلك 
املادة وامل����واد االخرى وهو ما يخرج ع����ن نظام التعليم 
املفتوح كمبدأ عام، الفتا الى ان هناك حتركا طالبيا لالجتماع 
مع مدير اجلامعة االثنني املقبل بعد الساعة 12 ظهرا حلل 

املشكلة.

 محمد المجر
صرح أمني سر قائمة االحتاد 
الش����مري  الطالبي حمد  والنهج 
بأن عام 2009 لم يكن عاما عاديا 
في تاريخ احلرك����ة النقابية في 
اململكة املتح����دة وايرلندا عندما 
فرضت االرادة الطالبية نفسها في 
2009/3/7 معلنة موقفا واحدا ال 
يقبل التأويل او التفسير اخلاطئ 
بعدما منحت الثقة لهيئة تنسيق 
ومجلس قيادي جدي����د للقائمة 
في اهم جمعية عمومية للقائمة 
على مر تاريخ احلياة النقابية في 
اململكة املتحدة وايرلندا، واضاف 
الش����مري ان اجلمعية العمومية 

تعتبر االنطالقة احلقيقة.
واكد الشمري ان القائمة مرت 
مبراح����ل عديدة خالل عام 2009 
حتى يوم االنتخابات في 9 نوفمبر 
2009 فمن تلك املراحل ان القائمة 
حتملت سيل الشائعات الكثيرة 
والتي حاولت التأثير وسلب حق 
اسم القائمة وتاريخها ولكن القائمة 
كانت اقوى من تلك الش����ائعات 
واثبت����ت انها ق����ادرة على قبول 
التحدي مع النفس اوال قبل حتدي 
املنافسني فبدأت البرامج واالنشطة 
تعمل على وتيرة منسجمة عنوانها 
التطوير والتغيير الكلي للحياة 
النقابية في اململكة املتحدة وايرلندا 
وما كانت البرامج واالنشطة تأتي 
لوال توفيق الباري عز وجل، ومن 
ثم جه����ود املخلصني م����ن ابناء 
الذين س����عوا لتحصيل  القائمة 
الدعم الكامل للقائمة القامة البرامج 

على مستوى متميز، كما اوضح 
الشمري ان القائمة تولي اهتماما 
كبيرا في للطالبات بتشجيع مكتب 
الطالبات القامة برامج خاصة لهن، 
كما لم تغفل القائمة التركيز على 
القضايا العامة فلم تنشغل القائمة 
باالنشطة والبرامج فقط بل صرفت 
جهودها ايضا الى املطالبة بالعديد 

من املصالح الطالبية.
واش���ار الش���مري ال���ى ان 
التي حصلت في 9  االنتخابات 
نوفمبر واحلضور املميز للقائمة 
من الناحية االعالمية وحضور 
انصار القائمة الكثيف وتواجدهم 
واصرارهم على حتقيق انتصار 
كاسح باالنتخابات كان بفضل 
اهلل ومن ث���م العناصر الفاعلة 
والنشطة التي احترقت وعملت 
بجد واجتهاد لترى نصرا مريحا 
يعبر عن واقع الساحة النقابية 
واالنتخابية بواقع فرق يتجاوز 

160 صوتا.
وختم الشمري: اننا تعاهدنا 
على ان نحق����ق لطلبة وطالبات 
اململك����ة املتح����دة وايرلن����دا كل 
االنشطة والبرامج وسندافع عن 
املصلحة الطالبية وسنظل دائما 

على العهد.
كما اختتم����ت قائمة االحتاد 
والنهج الطالبي آخر انشطتها لعام 
2009 بندوة نقابية بعنوان »اعرف 
دستورك« اقامتها مبركز عبداهلل 
السالم العداد القادة وبحضور عدد 
من طلبة وطالبات اململكة املتحدة 
وايرلندا، وقد مت ش����رح دستور 
االحتاد والنهج الطالبي ألعضاء 
القائمة ومؤيديها، اميانا من القائمة 
ببناء جيل نقابي واع يسهم في 

تطوير العمل النقابي في اململكة 
املتحدة وايرلن����دا، وحتى يدرك 
العضو حقوقه ويعرف الواجبات 

املترتبة عليه.
وقال امني صندوق قائمة االحتاد 
والنهج الطالبي ناصر الفوزان ان 
الدورة قد القت استحسان الطلبة 
والطالب����ات احلاضرين حيث ان 
مثل هذه االنش����طة تس����اهم في 
النقابي في  الوعي  رفع مستوى 
اململكة املتحدة وايرلندا، واضاف 
الفوزان ان بريطانيا تعتبر هي 
بداية انطالق����ة احلركة الطالبية 
الكويتية حيث تأسست اول رابطة 
الطلبة الكويتيني في بريطانيا في 
بداية اخلمس����ينيات، معربا عن 
افتخاره مبا قامت به القائمة خالل 

2009 من انشطة واجنازات طالبية 
على الرغم من سيل الشائعات التي 
حاولت التأثير على اداء القائمة 
القائمة وتاريخها  وسلب اس����م 
العريق ولكن القائمة كانت اقوى 
من تلك الشائعات فحققنا نصرا 
مريحا بفارق اكثر من 160 صوتا 
بفضل اهلل سبحانه وتعالى ثم 
التي  النش����طة  العناصر  بفضل 
عملت بج����د واجتهاد، وش����كر 
الفوزان اجلم����وع الطالبية على 
دعمهم ومؤازرتهم للقائمة خالل 
عام 2009 واعدا الطلبة والطالبات 
الدارسني باململكة املتحدة وايرلندا 
مبزيد من االنش����طة االجتماعية 
واالجن����ازات الطالبية خالل عام 

.2010

الشرهان: أسبوع للهندسة الميكانيكية
بالتعاون مع الجمعية األميركية للتكييف والتبريد

 آالء خليفة
نظم عدد من الطلبة الكويتيني 
اململك����ة األردنية  الدارس����ني في 
امام  الهاش����مية اعتصاما سلميا 
مبنى امللح����ق الثقافي في االردن 
الغاء  للمطالبة مبعرفة اس����باب 
االعترافات ف����ي معظم اجلامعات 
االردني����ة، والس����ماح بالكورس 

احلر داخ����ل اجلامعات باالضافة 
الى االهتمام بحل مشاكل الطلبة 
في معظم اجلامعات املعترف بها 
او غير املعترف بها، وكذلك اعادة 
النظر في الشروط التعسفية لقبول 

الطلبة في برامج املاجستير.
الكندري  الطالب ناص����ر  قال 
بجامعة فيالدليفيا بالسنة الثالثة 

في تخصص احلقوق، مع االسف 
الحظن����ا في اآلون����ة االخير عدم 
وجود اي مكان للطالب الكويتي 
للجوء اليه في حال مواجهته الي 
مشكلة، السيما للطلبة الكويتيني 
املتواجدي����ن ف����ي اجلامعات غير 
املعترف بها ف����ي وزارة التعليم 

العالي في الكويت.

»المستقبل الطالبي« في أميركا 
تنظم ندوة دينية اليوم

 آالء خليفة
صرح رئيس اجلمعية األميركية للمهندسني امليكانيكيني عبداهلل 
الشرهان عن إقامة أسبوع الهندسة امليكانيكية ابتداء من اليوم األحد 
وحتى اخلميس 14 اجلاري، وذلك بالتعاون مع اجلمعية األميركية 
للتكييف والتبريد، وأوضح الشرهان ان األسبوع يتضمن عدة أنشطة 
حيث س���يعرض اليوم األحد فيلم علمي عن البيئة وما تتعرض له 
من مش���اكل، وندوة تعليم كيفية إقامة املشاريع الصغيرة وادارتها 
غدا االثنني، باالضافة الى أنش���طة ترفيهية متعددة يومي األربعاء 
واخلميس. وبني الشرهان ان األسبوع يعتبر مفتوحا جلميع طلبة 
كلية الهندسة والبترول وأعضاء هيئة التدريس موضحا أن اجلمعيتني 
تخبئان مفاجآت عديدة س���يتم اإلعالن عنها الحقا، ودعا الشرهان 
اجلميع للمش���اركة في هذا األسبوع العلمي الترفيهي ملا سيضفيه 
من جو ممتع ومفيد جلميع الطلبة خاصة مع قرب موعد االختبارات 

النهائية وما يصاحبها من توتر وقلق للطلبة.

 آالء خليفة
تس����تهل قائمة املستقبل الطالبي من اميركا انشطتها للعام النقابي 
اجلديد بندوة دينية للداعية مشاري اخلراز بعنوان »10 فرص للهروب« 
في جمعية املهندس����ني الكويتية اليوم 10 اجلاري من الس����اعة 7 الى 8 

مساء.
من جهته، دعا رئيس اللجنة الثقافية عبداللطيف الدعي جموع طلبة 
اميركا والضيوف للحضور واالستمتاع بهذه الندوة، مؤكدا ان القائمة 
حترص على اقامة االنشطة الثقافية والدينية والتي تهدف الى ربط الطالب 
املغترب باالجواء الروحانية خالل االجازة في الكويت حتى يكونوا على 

امت االستعداد للرجوع للدراسة في اميركا في االيام املقبلة.

عبداهلل الشرهان

حمد الشمري

جانب من أنشطة الطلبة

عبداللطيف الدعي

»الميدان« في معرض الفرص الوظيفية السادس
 لدعم الطلبة المتخرجين حديثًا

ضمن إطار خطتها لدع���م الطلبة املتخرجني 
حديثا وتوفير فرص العمل املناسبة لهم، شاركت 
عيادة امليدان في املعرض السادس لفرص العمل 
الذي نظمته شركة فيجن لالستشارات وبحضور 
روضان عبدالعزيز الروضان واستمر املعرض ملدة 

4 أيام متواصلة في فترتي الصباح واملساء.
أقيم املعرض الذي تضمن توزيع جوائز وندوات 
ومحاضرات عن أهمية تأهيل الش���باب الكويتي 
قبل العمل في الكورت يارد – الراية بحضور عدد 

من الشخصيات.

وقامت العيادة من خالل مش���اركتها في هذا 
املعرض بتقدمي نبذة عن طبيعة العمل في فروع 
عيادة املي���دان واخلدمات واملميزات التي تقدمها 
للخريج���ني واخلريجات الراغب���ني في االلتحاق 
بالعمل لديها، وجاءت مشاركة عيادة امليدان إميانا 
منها بأهمية إيجاد مزيد من فرص العمل والتدريب 

للكوادر الوطنية.
وقد ذكرت مديرة ادارة التس���ويق والعالقات 
العامة جمانة الش���طي ان عيادة امليدان كما هي 
عادتها دائما حريصة على خدمة املجتمع وتقدمي 

الفرص الوظيفية للشباب حديثي التخرج، حيث 
ان شركة عيادة امليدان وهي إحدى كبرى الشركات 
في الكويت والتي جتمع العديد من التخصصات 

املطروحة حاليا في السوق.
هذا وقد لقي املعرض مش���اركة من الشركات 
اخلاصة وقطاع البنوك التي تعي أهمية االعتماد 

على الشباب الكويتي في قطاعاتها املختلفة.
واجلدير بالذكر ان عي���ادة امليدان هي إحدى 
التابعة للش���ركة املتحدة للخدمات  الش���ركات 

الطبية.

جناح امليدان في املعرض جمانة الشطي

الشمري: أنشطة متميزة لقائمة االتحاد والنهج الطالبي 
ونعد برامج مميزة للطالبات خالل العام الحالي

جانب من اعتصام الطلبة

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة بهبهاين الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

�سيد ح�سني �سيد ها�سم �سيد �أحمد بهبهاين
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

اعتصام لطلبتنا الدارسين في األردن للمطالبة 
بمعرفة أسباب إلغاء االعتراف ببعض الجامعات


